
Orientações para autores

A Revista da Arsae-MG publica notas com análises técnicas e resultados preliminares de pesquisas, 

bem como artigos curtos que compilem resultados encontrados em distintos trabalhos, entre outros 

relacionados à regulação e/ou ao saneamento. Mediante tais trabalhos, busca-se prover informa-

ções aos leitores decorrentes de análises de especialistas nos temas de interesse. Os trabalhos 

enviados para a revista devem apresentar uma linguagem mais simples do que aquela de periódicos 

científicos, passível de compreensão por um público amplo, e não somente por aquele formado por 

acadêmicos. Esses trabalhos deverão cumprir as seguintes condições:

 Estar em arquivo MS Word ou 

Adotar fonte Times New Roman tamanho 12 e espaçamento de linhas 1,5, exceto nas tabelas e 

figuras, nos quais deve ser usada a fonte tamanho 10 e espaçamento simples.

 Apresentar entre cinco e oito páginas, incluindo tabelas, figuras e referências bibliográficas das 

citações realizadas ao longo do texto. Apêndices devem ser evitados. Notas de rodapé devem ser 

usadas com moderação.

Ser escrito em português. No caso de trabalhos de autores estrangeiros aceitos, a revista provi-

denciará a tradução.

 A primeira página deve apresentar o título, seguido por um resumo de até 100 palavras e de 3 a 

5 palavras-chave. Essa página também deve incluir um mini currículo de no máximo 100 palavras 

com o nome dos autores, suas respectivas formações e vínculos, sejam eles acadêmicos ou profissionais.

 As seções e subseções do texto devem ser numeradas consecutivamente em algarismos arábicos 

(como Seção 1. e Subseção 1.2). Os títulos das seções devem estar em negrito. Entre tais seções 

devem constar uma introdução, uma seção de desenvolvimento das análises e uma seção de 

conclusões ou considerações finais. Seções de revisão de literatura devem ser evitadas, de modo a 

tornar o trabalho mais objetivo.

 Citações devem ser restritas àquelas essenciais ao trabalho e que possam conduzir para um apro-

fundamento no tema. Elas devem seguir o padrão da American Psychological Association (APA). 

Esse padrão pode ser consultado, por exemplo, em:

http://www.anpad.org.br/diversos/apa/apa_citacoes_referencias.pdf. 
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Gráfico 1 – Exemplo da Revista da Arsae-MG

Nota. O gráfico apresenta dados fictícios. Fonte: Elaboração pela Arsae MG.

No caso de inserção de imagens (ilustrações ou gráficos elaborados em demais ferramentas), elas 

devem estar no formato JPG com, ao menos, 300 dpi.

 Equações devem ser indicadas com uma numeração entre parênteses, adicionada ao canto direto 

da linha na qual elas forem apresentadas, como na Equação 1, a título de exemplo:

E= mc²

Figuras e tabelas devem ser incluídas no texto logo após o trecho em que são citadas pela 

primeira vez, seguindo uma identificação remissiva (por exemplo, Figura 1, Tabela 1). Elas devem, 

ainda, ser preferencialmente editáveis em MS Word ou . O padrão APA não distingue 

entre figuras e gráficos. Ainda assim, quando a figura se tratar de um gráfico, sempre que possível, 

deve ser adotada a escala de cinza, como na Figura 1, a título de exemplo: 
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Condições Gerais de Publicação

A Revista da Arsae-MG considera apenas trabalhos originais para publicação, exceto quando se 

tratar de traduções daqueles publicados em revistas internacionais. São considerados trabalhos 

originais aqueles que tenham diferenças textuais substanciais, mas não necessariamente em 

termos de resultados encontrados. O envio de um trabalho implica que ele não seja considerado 

para publicação, por inteiro, em outro veículo de comunicação. Contudo, os autores são livres para 

fazer o uso de passagens do trabalho publicado em artigos futuros. É incentivada a publicação 

de trabalhos expandidos, na forma de artigos científicos, em periódicos destinados a esse fim.

 

A submissão do texto para publicação deve ser aprovada por todos os autores. Como condição de 

publicação, os autores concedem à Revista da Arsae-MG e a seus editores o direito de distribuir 

seus trabalhos. Os trabalhos e quaisquer outros materiais publicados na Revista da Arsae-MG 

representam as opiniões do(s) autor(es) e não devem ser interpretados como refletindo a opinião 

do conselho editorial ou de qualquer pessoa vinculada à Arsae-MG.  
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